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                                                                                              Czeladź,   30 kwietnia 2007 r.
B-ZP.0913-9/07

                                                                                      Pani
                                                                                      mgr  Renata Bi Ŝek
                                                                                      Dyrektor
                                                                                      Przedszkola  Nr 5

                                                                                      w Czeladzi

W dniach od 2 do 25 kwietnia 2007 r. przeprowadzono kontrolę wykonania zaleceń
pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli  w 2006 r., przestrzegania procedur
kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania
zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie kontroli 5 %
wydatków za 2006 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole podpisanym w dniu  25 kwietnia  2007 r.,
którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

PoniŜej przedkładam zalecenia do wykonania :

W zakresie funduszu świadcze ń socjalnych
1.Dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami dokonywać odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  w wysokości 5 % pobieranych przez nich
emerytur i rent – stosownie do art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r. Nr 97
poz.674 z późn. zmianami).
Odpowiedzialny :Dyrektor PP 5 i główna księgowa
Termin realizacji :począwszy od 2007 r.

2.Odpis na zfśs naleŜy korygować w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby
zatrudnionych nauczycieli(po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty
bazowej –stosownie do art.53 usyt.1 Karty Nauczyciela i rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania
przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz.168) – w odniesieniu do pozostałych
pracowników.
Odpowiedzialny :Dyrektor PP 5 i główna księgowa
Termin realizacji : od 2007 r.

W zakresie opłat za Ŝywienie dzieci w przedszkolu i opłaty stałej
3.Doprowadzic do zgodności z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/226/2000 z dnia 14
grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawki Ŝywieniowej i stałej opłaty w
przedszkolach i oddziałach Ŝłobkowych prowadzonych przez gminę Czeladź i zasad
zwalniania z tych opłat  i Statutem Przedszkola umowy zawierane z rodzicami dzieci
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korzystających z wyŜywienia w przedszkolu i Ŝłobku w części dotyczącej zwolnienia z
opłaty stałej.
Odpowiedzialny : Dyrektor PP 5
Termin realizacji : niezwłocznie

4.Zmodyfikować system wnoszenia opłat za Ŝywienie i opłaty stałej w taki sposób,
aby nie dopuszczać do powstawania zaległości w opłatach stosując zgodnie ze
Statutem  opłaty z góry za dany m-c i opracować zasady windykacji powstałych
zaległości w opłatach.
PowyŜsze skonsultować z radcą prawnym U.M.
Odpowiedzialny : Dyrektor PP 5 i główna księgowa
Termin realizacji : do 31 maja 2007.

Informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych naleŜy przedłoŜyć pisemnie
oraz e-mailem na adres : zamowienia@um.czeladz.pl w terminie do 5 czerwca
2007r.

Pełni ący funkcj ę
   Burmistrza
mgr Jan Skalski


