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                     - ovdje -

Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića
                 Ivana Brlić Mažuranić za siječanj – prosinac 2009.
                 – očitovanje

                Ustanova Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, čiji su osnivači grad Slavonski Brod
i općina Oriovac, ostvaruje svoje programe u osam vrtića-podružnica u Slavonskom
Brodu (Pčelica, Seka i braco, Trnoružica, igraonica u Naselju Andrije Hebrang, Kosjenka,
Radost, Stribor i Maslačak) i u Oriovcu.
                 Ustanova je izradila Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2009. godinu u
zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 12. veljače 2010. donijelo Odluku o
prihvaćanju izvješća. Upravni odjel za društvene djelatnosti razmotrio je Izvješće o radu i
financijska izvješća Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje siječanj – prosinac
2009. godine sukladno Odluci Upravnog vijeća ustanove. Uz navedena izvješća
očitujemo se u sljedećem:
1. Redovni primarni program u 2009. godini ostvaren je u 42 odgojno-obrazovnih skupina
s prosječno upisanih 965 djece, s tim da je u osam gradskih podružnica 39 skupina sa
912 djece.
2. Od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa verificirani su svi kraći programi
koji se provode u dječjim vrtićima u Slavonskom Brodu.
3. Tijekom 2009. godine primarni program je ostvaren sa 144 radnika (133 radnika u
Gradu, 11 u općinama).
4. Visina osnovice za obračun plaća u Dječjem vrtiću Ivana Brlić-Mažuranić Slavonski
Brod usklađena je s visinom osnovice u osnovnom školstvu i iznosi 5.108,84.
5. Za redovitu djelatnost-primarni program, plaće Grad je uredno i na vrijeme izvršio
svoju obvezu u planiranim iznosima.
6. Grad i ustanova u posljednjih nekoliko godina osiguravaju veća sredstva za
obnavljanje i opremanje gradskih vrtića. Tijekom 2009. izvršena je sanacija krovišta,
demontaža i saniranje dotrajalih pumpi, ventila radijatora i cjevovoda u vrtiću „Maslačak“.
U vrtiću „Pčelica“ izvršeno je saniranje dotrajalih ventila, prigušnica  i radijatora, ličenje
uredskih prostorija i popločavanje ulaza. U vrtiću „Trnoružica“  zadovoljeni su uvjeti
HACCAPA. U vrtiću „Radost“ adaptirano je krovišta, izmijenjeni slivnici, klimatizirane
prostorije, izvšeno je ličenje vrtića, rekonstrukcija terase i postavljanje laminata.



Nabavljeni su dvorišni elementi u vrtiću Radost, Trnoružica, Maslačak, oprema za
kuhinju i održavanje, namještaj u sobama dječjeg boravka u vrtiću Seka i braco, Radost,
Kosjenka, Maslačak, didaktički i nastavni materijali za vrtiće.

U 2009. godine uvedena je Područna riznica koja je usmjerena organizacijskom,
funkcionalnom, komunikacijskom povezivanju subjekata (proračunskih korisnika) pod
ingerencijom grada Slavonskog  Broda u svrhu stvaranja jedinstvenog računovodstveno-
financijskog  sustava i usvajanju jedinstvenog načina rada svih subjekata, a sve u cilju
uspješnijeg i racionalnijeg upravljanja javnom potrošnjom.
Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Ustanove
Dječji vrtići I.B.Mažuranić Slavonski Brod za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca
2009. godine koje je  Upravno vijeće usvojilo dana 12. veljače 2010. godine.

U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja –
31. prosinca 2009. godine iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici 18.951.003,00
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci 18.954.428,00
- manjak prihoda i primitaka          3.425,00
- višak prihoda i primitaka-preneseni            401.558,00
- višak prihoda i primitaka raspoloživ
  u sljedećem razdoblju                  398.133,00

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u iznosu
od 12.721.981,00 kn (67,13%), te prihodi po posebnim propisima u iznosu od 4.362.417
kn          ( 23,02%), te prihodi iz proračuna općina, Ministarstva  i roditelja u iznosu od
1.866.605,00 kn (9,85%).
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom
iznosu od 14.026.900,00 kn (74,00%) od tog iznosa Grad je doznačio 12.578.009,00 kn,
zatim materijalni rashodi u ukupnom iznosu od  4.792.353,00 kn (25,28%).

Utvrđeni manjak prihoda i primitaka po godišnjem obračunu pokrit će se viškom prihoda i
primitaka iz prijašnjih razdoblja.

Predlažemo  da se izvješće ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje od
1. siječnja -  31. prosinca 2009. prihvati i uputi u daljnju proceduru.

                                                 Pročelnica
                                                                                                     Dubravka Marković, prof.

U privitku: Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove
                 za 2009. godinu




