Obecný úrad vo Vysoká nad Kysucou

Správa o činnosti na finančnom úseku a úseku školstva
za rok 2021
Na uvedenom úseku bolo k 30.11.2021
-

zaevidovaných a spracovaných 735 prijatých faktúr a 44 odoslaných faktúr
spracovaných 918 hotovostných príjmových a výdavkových pokladničných
dokladov
spracovaných a zaúčtovaných 536 bankových výpisov
zaúčtovaných bolo 23 352 obratov (účtovný denník obsahuje 834 strán)
spracovaných 12 rozpočtových opatrení
vypracovaných 9 žiadosti na poskytnutie dávky pre deti z rodín v hmotnej
núdzi na získanie prostriedkov na poskytnutie stravovania a zakúpenie
školských potrieb
spracovaná mzdová a personálna agenda 19 osôb zamestnaných na OcÚ
spracovaná mzdová a personálna agenda 9 osôb zamestnaných cez projekty
ÚPSVaR
spracovávaná mzdová a personálna agenda 9 poslancov OZ
vykonaných 20 ročných zúčtovaní daní
odoslaných 209 registračných a evidenčných listov dôchodkového poistenia a
oznámení zamestnávateľa na zdravotnú poisťovňu
spracovaných 19 dohôd o vykonaní práce a 23 dohôd o brigádnickej práci
študentov
odoslaných 65 mesačných výkazov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne,
daňový úrad a doplnkovú dôchodkovú poisťovňu
spracovaných 26 štatistických výkazov, výkazov školstva a iných zúčtovaní
vydaných 20 potvrdení zamestnancom, poslancom OZ a inštitúciam
4 x vykonané dobitie cestovných kariet deťom, ktoré prešli zo ZŠ Vyšný Kelčov
do základnej školy v ústredí obce
vyrubených 396 predpisov platieb a nájomného za bytové a nebytové priestory
vybratých 185 platieb nájomného z prenajatých obecných bytov
podaných 38 žiadosti úradu práce, soc. vecí a rodiny na refundáciu mzdy
a nákladov na zamestnávanie osôb cez projekty a na refundáciu nákladov na
dobrovoľnícku činnosť
prepracovaná 1 poistná zmluva
zúčtovaných alebo monitorovaných 7 projektov, 11 prijatých transferov, sčítanie
obyvateľov, domov a bytov a 16 testovaní na ochorenie Covid 19
inventarizovaných 6 915 položiek
sledované plnenie povinnej školskej dochádzky detí s trvalým pobytom v našej
obci, ktoré navštevujú školy v iných obciach v počte 46 detí
prijatých 221 elektronických podaní cez webovú aplikáciu DCOM
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