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Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków 

za 2011r. 
                             

   I.     Sprawozdanie finansowe  

1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta. 

Przydzielone środki na wydatki na 2011 rok dla MZŻ w wysokości: 

8.896.455,- zł  - wykorzystano w 99,7% przyznanej kwoty tzn. 8.870.811,35 

Otrzymana również dotację w wysokości:25.512zł na zadania realizowane 

przez Gminę w drodze porozumień z j.s.t., która wykorzystano w całości.  

Wyszczególnienie: 

   

- wynagrodzenia osobowe pracowników-                5.701.389,13                    

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –                         391.592,07                                

 - składki na ubezpieczenie społeczne –                      922.559,40                                       

 - składki na Fundusz Pracy –                                     123.327,64        

- zakup materiałów  i wyposażenia –                          187.037,51                                

 - zakup energii –                                                         386.821,83                 

- zakup leków i śr.pomocniczych                                       162,81                                                                                               

-  zakup środków żywności                                         647.257,00                                               

- zakup usług pozostałych –                                        144.602,37                                                                                

- wpłaty na PFRON –                                                         458,00                                              

 -podatek od nieruchomości -                                        44.628,00                                                                         

- wynagrodzenia bezosobowe –                                       7.200,01                                                

-odpis na ZFŚS.                                                           219.154,15     

- różne opłaty i składki                                                    4.170,00                                                                 

- zakup usług remontowych                                          21.199,08                                                                                           

- zakup usług zdrowotnych                                             8.247,00                                                                 

- opłaty z tyt. zakupu usług telef.kom.                            1.802,02                              

- podróże służbowe krajowe                                           8.409,24               

- opłaty z tyt.zakupu usług telek. telef.stacj.                18.918,20              

- szkolenia pracownicze                                               13.040,57            

- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych               39.812,31 

- zakup usług dostępu do sieci Internet                           4.535,01 

                                                    Ogółem                 8.896.323,35                                               

Dochody: 

Tytułem opłatności otrzymano dochody w wysokości: 2.441.573,34,- czynszu za 

wynajmowane pomieszczenia i media : 16.940,32, odsetek i innych: 1.008,91 

Tytułem likwidacji konta dochodów własnych przekazano kwotę: 18.259,85  

Do Urzędu Miasta Rzeszowa przekazano kwotę : 2.477.782,42                  
  
Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania 
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2. Rozliczenie dochodów własnych – likwidacja konta dochodów własnych – 

likwidacja rachunku bankowego – 31.05.2011r. 

 

 

3. Zestawienie kosztów za 2011r. 

 

Średnia kwota kosztów utrzymania 1 dziecka w żłobkach wyniosła : 629,- 

Ogólna suma kosztów  wyniosła  8.957.803,18 

 
Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania 

 

 

                      Analiza wykorzystania miejsc w poszczególnych żłobkach. 

========================================================= 

 

    Średnia ilość dzieci zapisanych miesięcznie wyniosła: 852 

    Na 840 miejsc co stanowi 101 % wykorzystania miejsc 

    w żłobkach. 

 

    Szczegółowe rozliczenie przedstawia się następująco: 

 

Żłobek                    Średnia ilość           % wykorzystania 

                                ilość dzieci                    miejsc 

                                        

  1                                  121                             100% 

  3                                  122                             102% 

  8                                  122                             102% 

  9                                  121                             101% 

 10                                 121                             101% 

 11                                 119                               99% 

 12                                 126                             105% 

Razem                          852                       śr.  101%                                                                               

                                        

 

 

          Analiza zatrudnienia. 

                                            ================ 

       Stan zatrudnienia na 31.12.2011r  wynosił 192  osoby .W ciągu roku: 

-  zatrudniono 13 osób / w tym 5 osób na zastępstwa -  długie chorobowe, urlop 

macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne/   

- zwolniono 3 osoby / 1 umowa na czas określony, 2 - porozumienie stron/ 
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  Analizę zatrudnienia przedstawiono w Załączniku Nr 3. 

 

1. Remonty MZŻ- §4270-zakup usług remontowych – na kwotę 21.199,08 

- wykonanie dokumentacji na remont -  żłobek nr 12 – 1.230,00 

-  wymiana drzwi – żłobki nr 8,9,11,1, remont pergoli i murku oporowego – 

żłobek nr 12 - 9.080,45 

- remont- dostosowanie kotłowni do warunków p.poż. - żłobek nr 1 i remont 

ogrodzenia - żłobki nr 1,10 – 8.902,44 

- remont podjazdu – żłobek nr 12 – 1.986,19 

2. W ramach inwestycji miejskich poniesiono nakłady finansowe w kwocie  – 
661.561,11 i wykonano: 

- Modernizacje budynku żłobka nr 8 – 415.304,15 

- Budowa żłobka przy ul. Bł.Karoliny – 60.156,96 

- Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych budynku żłobka nr 1 wraz z 

zagospodarowaniem terenu  - 86.100,00 

-  modernizacja budynku żłobka nr 3 – 100.000,00 

    

Działania oszczędnościowe i promocyjne - podnoszące standard żłobków 
 
1.  W okresie od I do XII .2011r. – 1 osoba z  16 skierowanych przez Sąd   

       Rejonowy w Rzeszowie,  wykonywała nieodpłatną pracę na  rzecz MZŻ,  

       przepracowując 72 godziny. 

 

2.   Od I-XII umożliwiono odbycie stażu dla 19 osób skierowanych z Urzędu  

Pracy  w Rzeszowie. 

 

3. W ramach promocji organizowano we wszystkich żłobkach bale 

karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień 
Dziecka. 

 

4. W ramach działań oszczędnościowych, we własnym zakresie 

wyremontowano sprzęt ogrodowy, malowano ogrodzenia i wykonano cały 

szereg napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia żłobków. 
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                                                                                                     Załącznik Nr 1 
     

 

Wykonanie wydatków  UM Rzeszowa wg § w MZŻ  

   §                                                     środki na wydatki                       wykonanie 

 

§4010-wynagrodzenia osobowe                                                        5.685.989,13                      

§4040-dod.wynagrodzenie roczne                                                        391.592,07                   

§4110-składki na ubezpieczenia społeczne                                          920.559,40                              

§4120-składki na Fundusz Pracy                                                         123.327,64                                   

§4210-zakup materiałów i wyposażenia                                              187.037,51 

§4260- zakup energii                                                                            386.821.83                                                  

§4230 – zakup leków i śr.pomocniczych                                                    162,81 

§4300- zakup usług pozostałych                                                          144.602,37 

§4170- wynagrodzenia bezosobowe                                                        7.200,01 

§4350- zakup usług dostępu do sieci Internet               4.535,01 

§4140- wpłaty na PFRON                                                                        458,00 

§4480- podatek od nieruchomości                                                         44.628,00                       

§4410- podróże służbowe krajowe                                                          8.409,24 

§4440- odpis na ZFŚS                                                                          213.042,15 

§4430- różne opłaty i składki                                                                   4.170,00 

§4270-zakup usług remontowych                                                           21.199,08 

§4280zakup usług zdrowotnych                                                               8.247,00                       

§4360-opłaty z tyt.zakupu usług tel.telef.kom.                                         1.802,02                           

§4370-opłaty z tyt.zakupu usług tel.telef.stacj.                                      18.918,20                                                      

§4700- szkolenia pracownicze                                                                13.040,57        

§4240- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek                39.812,31 

§4220 – zakup środków żywności                                                        645.257,00                

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§2460- otrzymane środki                     8.896.455,00                          8.870.811,35             

oraz – zadania realizowane przez Gminę w drodze porozumień z j.s.t.                                                                             

§2310 – otrzymane środki                        25.512,00                              25.412,00 
                                            

§4010-wynagrodzenia osobowe                                                             15.400,00                                                           

§4110-składki na ubezpieczenia społeczne                                              2.000,00                              

§4220-zakup środków żywności                                                              2.000,00                                               

§4440-odpsis na ZFŚS                                                                              6.112,00 

                                                                                                            8.896.323,35                                                         
 

 

                                                                                         

 

  

 


