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Sprawozdanie w wykonania budŜetu jednostek oświatowych 

obsługiwanych przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty 
w Zdzieszowicach 

 
 
I WYDATKI 
 
       

dział  rozdział  § treść plan wykonanie % 
758     RóŜne rozliczenia       

  75814   RóŜne rozliczenia finansowe   310,98    
    4990 sumy do wyjaśnienia 0,00 310,98   

801     Oświata i wychowanie 
17 904 
816,00 

17 408 
209,42 97,23 

  80101   Szkoły podstawowe 8 516 234,00  8 287 996,03 97,32 

    3020 
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 127 040,00 124 646,45   

    3240 stypendia dla uczniów 14 200,00 11 864,00   
    3260 inne formy pomocy dla uczniów 1 796,00 1 701,98   
    4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 361 085,45 4 262 215,51   
    4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 312 360,00 312 231,79   
    4110 składki na ubezpieczenie społeczne 837 263,42 787 909,31   
    4120 składki na Fundusz Pracy 117 329,13 110 257,23   
    4140 wpłaty na PFRON 7 520,00 6 876,80   
    4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 4 100,00   
    4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 429 300,00 428 250,33   
      W tym:       
      1.PSP nr 1 meble, sprzęt sportowy     
      2 .PSP nr 2 sprzęt RTV, programy komputerowe, kosiarkę 
      3. PSP nr 3 meble, sprzęt sportowy, elektryczny, RTV 
      4. PSP Januszkowice olej opałowy, meble, sygnalizacja alarmowa, notebok 
      5. PSP Rozwadza koks, meble, sprzęt sportowy, notebok 
      6. PSP Krępna opał, meble, sprzęt gimnastyczny 
      7. PSP śyrowa meble, sprzęt sportowy i komputerowy 
              
    4230 zakup leków i materiałów medycznych 2 540,00 2 482,35   

    4240 
zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i ksiąŜek 92 930,00 92 567,36   

    4260 zakup energii 192 860,00 172 967,93   
    4270 zakup usług remontowych 355 495,00 348 345,03   
      W tym:       

      

1.PSP nr 1 konserwacja dachu na hali sportowej, konserwacja i naprawa 
parkietu na sali gimnastycznej, wymiana grzejników , regulatorów ciepła, 
remont ścian piwnic , likwidacja zawilgocenia, czyszczenie rynien, remont 
komina 

      2. PSP nr 2 malowanie wnętrza szkoły      
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3. PSP nr 3 malowanie korytarzy i klas, remont posadzki wejścia głównego, 
remont podłóg w części sal, 

      4. PSP Januszkowice wymiana oświetlenia w salce ruchu 
      5. PSP Rozwadza wymiana instalacji elektrycznej, remont chodnika 
      6. PSP Krępna malowanie, remont podłóg 
      7. PSP śyrowa remont podłóg, instalacji elektrycznej 
    4300 zakup usług pozostałych 246 600,00 241 630,96   
    4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 6 905,00 5 780,45   
    4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 4 130,00 3 688,75   
    4430 róŜne opłaty i składki 17 690,00 17 186,21   
    4440 odpis na ZFŚS 298 490,00 291 718,66   
    4480 podatek od nieruchomości 3 300,00 3 196,00   

    6050 
Wydatki  inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 1 064 500,00 1 039 760,19 97,68 

      
1. PSP nr 1 zainstalowanie centrali 
telefonicznej 3 470,00 3 466,01   

      
2.PSP nr 2 Modernizacja budynku 
szkoły 96 800,00 86 436,31   

      
3. PSP nr 2 wykonanie pokrycia 
dachowego 322 630,00 322 625,70   

      
4. PSP Rozwadza modernizacja 
kotłowni 159 000,00 156 616,15   

      
5. PSP Rozwadza przebudowa i 
remont  420 000,00 408 070,08   

      
6. PSP Krępna modernizacja 
sanitariatów 31 500,00 31 448,04   

      
7. PSP śyrowa modernizacja 
sanitariatów 31 100,00 31 097,90   

    6060 
Wydatki na zakupy  inwestycyjne 
jednostek budŜetowych 18 800,00 18 618,74 99,04 

      1. PSP nr 1 zakup komputerów 11 300,00 11 123,24   
      2. PSP nr 2 zakup komputera 4 000,00 3 995,50   
      3. PSP nr 3 zakup komputera 3 500,00 3 500,00   

  80103   
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 203 470,00 199 301,09 97,95 

    3020 
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 9 600,00 9 244,72   

    4010 stypendia dla uczniów 130 200,00 128 062,04   
    4040 inne formy pomocy dla uczniów 10 400,00 10 148,93   
    4110 wynagrodzenia osobowe pracowników 26 090,00 25 208,70   
    4120 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 790,00 3 542,01   
    4210 składki na ubezpieczenie społeczne 12 950,00 12 756,08   
    4240 składki na Fundusz Pracy 1 770,00 1 684,40   
    4270 zakup usług remontowych 210,00 210,00   
    4300 zakup usług pozostałych 0,00 0,00   
    4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 0,00 0,00   
    4440 odpis na ZFŚS 8 460,00 8 444,21   
  80104   Przedszkola 3 344 800,00  3 203 090,69 95,76 

    3020 
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 16 100,00 14 274,67   
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    4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 733 780,00 1 676 131,55   
    4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 910,00 121 775,06   
    4110 składki na ubezpieczenie społeczne 332 350,00 303 814,00   
    4120 składki na Fundusz Pracy 45 500,00 42 266,88   
    4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 250,00 2 150,00   
    4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 280 175,00 278 996,13   
      W tym :       
      1. PP nr 2 meble, zabawki,zestaw komputerowy 
      2. PP nr 3 sprzęt rehabilitacyjny, meble ogrodowe, meble 
      3. PP nr 5 meble ogrodowe, zabawki, zestaw komputerowy 
      4. PP nr 6 opał, meble ogrodowe, zabawki, meble, sprzęt gimnastyczny 
      5. PP śyrowa  zabawki ogrodowe, meble 
              
    4220 zakup środków Ŝywnościowych 178 450,00 159 573,90   
    4230 zakup leków i materiałów medycznych 800,00 761,65   

    4240 
zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i ksiąŜek 20 830,00 19 474,82   

    4260 zakup energii 148 350,00 130 448,49   
    4270 zakup usług remontowych 126 950,00 123 782,14   
      W tym:       
      1.PP nr 2 wymiana drzwi 
      2.PP nr 3 remont zaplecza kuchennego 

      
3.PP nr 5 montaŜ paneli , malowanie sal, remont posadzki i wymiana 
wykładziny,  wymiana instalacji elektrycznej 

      4. PP nr 6 remont wejścia głównego, malowanie pomieszczeń 
      5. PP śyrowa remont łazienek 
    4300 zakup usług pozostałych 89 990,00 85 896,95   
    4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 6 280,00 5 607,00   
    4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 500,00 351,15   
    4430 róŜne opłaty i składki 5 190,00 5 037,00   
    4440 odpis na ZFŚS 106 310,00 104 293,58   

    6050 
Wydatki  inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 101 100,00 100 712,33 99,62 

      1. PP nr 2 wymiana stolarki okiennej 21 100,00 21 078,34   

      
2. PP nr 3 adaptacja łazienek dla 
potrzeb dzieci niepełnosprawnych 21 700,00 21 664,38   

      3. PP nr 6 modernizacja budynku 32 200,00 31 965,35   
      4. PP nr 6 modernizacja chodnika 26 100,00 26 004,26   

    6060 
Wydatki na zakupy  inwestycyjne 
jednostek budŜetowych 27 985,00 27 743,39 99,14 

      1.PP nr 2 zakup kserokopiarki 4 500,00 4 270,00   

      
2. PP nr 3 zakup zestawu 
komputerowego 4 005,00 4 003,40   

      3. PP nr 3 zakup kserokopiarki 4 880,00 4 880,00   
      4. PP nr 5 zakup patelni elektrycznej 7 300,00 7 290,00   
      5. PP nr 6 zakup kserokopiarki 7 300,00 7 299,99   
  80110   Gimnazja 4 842 550,00  4 807 722,37 99,28 

    3020 
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 12 760,00 12 564,07   

    3240 stypendia dla uczniów 2 000,00 1 904,00   
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    4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 469 920,00 2 469 881,09   
    4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 240,00 185 240,00   
    4110 składki na ubezpieczenie społeczne 450 560,00 450 518,70   
    4120 składki na Fundusz Pracy 62 670,00 62 659,42   
    4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 145 150,00 144 922,26   
      W tym:       

      
Meble, sprzęt RTV, materiały elektryczne, sprzęt sportowy, programy 
komputerowe, drzwi, Ŝaluzje 

    4230 zakup leków i materiałów medycznych 700,00 699,91   

    4240 
zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i ksiąŜek 30 500,00 30 460,71   

    4260 zakup energii 429 250,00 396 980,31   
    4270 zakup usług remontowych 249 600,00 249 441,50   
      W tym:       

      

Malowanie części sal i korytarzy, połoŜenie płytek ceramicznych, remont 
dachu, oświetlania, tablic elektrycznych, instalacji c. o. obudowanie rur ciągów 
wodnych, oszklenia, naprawa alarmu, balustrady w PSP nr 3 ,naprawa rynien  

    4300 zakup usług pozostałych 91 500,00 90 204,38   
    4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 9 180,00 9 113,95   
    4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 100,00 1 056,07   
    4430 róŜne opłaty i składki 6 600,00 6 567,00   
    4440 odpis na ZFŚS 130 970,00 130 844,68   
    4480 podatek od nieruchomości 3 700,00 3 635,00   

    6050 
Wydatki  inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 536 150,00 536 149,32 100,00 

      1) modernizacja budynku 421 462,25 421 461,57   

      
2) monitoring zewnętrzny i 
wewnętrzny szkoły 28 000,00 28 000,00   

      
3) wymiana drzwi ewakuacyjnych w 
PSP nr 3 11 668,86 11 668,86   

      
4) wymiana drzwi wejściowych w 
budynku H do BAEO 13 714,92 13 714,92   

      
5) zabezpieczenie alarmowe dla PSP 
nr 3 oraz częściowo dla  gimnazjum 15 924,83 15 924,83   

      
6) wykonanie i montaŜ kraty 
metalowej wraz z częścią otwierana 10 299,12 10 299,12   

      7) modernizacja i remont chlorowni 29 080,02 29 080,02   

      

8) adaptacja pomieszczeń gimnazjum 
na biura obsługi oświaty - 
zakończenie robót 6 000,00 6 000,00   

    6060 
Wydatki na zakupy  inwestycyjne 
jednostek budŜetowych 25 000,00 24 880,00 99,52 

       - zakup zestawów komputerowych 25 000,00 24 880,00   
  80113   Dowo Ŝenie uczniów do szkół 90 000,00  83 386,08 92,65 
    4300 zakup usług pozostałych 90 000,00 83 386,08   

  80114   
Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół 791 030,00 716 981,28 90,64 

    3020 
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 3 600,00 3 165,10   

    4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 534 130,00 474 220,84   
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    4110 składki na ubezpieczenie społeczne 89 480,00 81 419,53   
    4120 składki na Fundusz Pracy 12 230,00 11 424,86   
    4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 5 200,00   
    4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 50 000,00 48 087,03   

      
W tym : Meble, programy 
komputerowe, drobny sprzęt,    

    4260 zakup energii 2 800,00 2 344,64   
    4270 zakup usług remontowych 400,00 195,20   
    4300 zakup usług pozostałych 29 900,00 29 813,60   
    4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 412,48   
    4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 3 000,00 2 584,34   
    4430 róŜne opłaty i składki 1 050,00 1 036,74   
    4440 odpis na ZFŚS 10 840,00 9 797,69   

    6050 
Wydatki  inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 11 200,00 11 199,14 99,99 

       - wykonanie serwera 7 000,00 6 999,14   
       - wykonanie centrali telefonicznej 4 200,00 4 200,00   

    6060 
Wydatki na zakupy  inwestycyjne 
jednostek budŜetowych 36 200,00 36 080,09 99,67 

  80145   Komisje egzaminacyjne 1 100,00  619,40 56,31 
    4170 wynagrodzenia bezosobowe 970,00 500,00   
    4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 130,00 119,40   

  80146   
Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 50 690,00  49 490,29 97,63 

    4300 zakup usług pozostałych 43 630,00 42 709,40   
    4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 7 060,00 6 780,89   
  80195   Pozostała działalno ść 64 942,00 59 622,19 91,81 
    4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00   
    4300 zakup usług pozostałych 64 442,00 59 122,19   
854     Edukacja opieka wychowawcza 440 612,00  338 494,17 76,82 
  85401   Świetlice szkolne 288 340,00  259 949,37 90,15 

    3020 
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 710,00 496,00   

    4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 181 630,00 162 164,14   
    4040 składki na ubezpieczenie społeczne 13 250,00 13 045,15   
    4110 składki na Fundusz Pracy 34 930,00 30 354,76   
    4120 wynagrodzenia bezosobowe 4 770,00 4 222,94   
    4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 15 900,00 15 672,92   

    4240 
zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i ksiąŜek 5 100,00 4 937,62   

    4270 zakup usług remontowych 12 300,00 11 764,91   
    4300 zakup usług pozostałych 400,00 0,00   
    4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 650,00 0,00   
    4440 odpis na ZFŚS 14 700,00 13 965,93   

    6060 
Wydatki na zakupy  inwestycyjne 
jednostek budŜetowych 4 000,00 3 325,00 83,13 

      1.PG zakup komputera 4 000,00 3 325,00   
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 150 456,00  77 374,29 51,43 
    3240 stypendia dla uczniów 145 456,00 76 214,29   
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    3260 inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00 1 160,00   

  85446   
Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 1 816,00  1 170,51 64,46 

    4300 zakup usług pozostałych 1 366,00 850,00   
    4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 450,00 320,51   
              
razem       18 345 428,00 17 747 014,57 96,74 
       
 
II DOCHODY 
 

dział  rozdział  § treść plan wykonanie % 
758    RóŜne odliczenia 0,00  17 042,88   
  75814   RóŜne rozliczenia finansowe 0,00  17 042,88   
    0920 pozostałe odsetki 0,00 17 042,88   

801    Oświata i wychowanie 587 240,00  580 778,96 98,90 

  80101   Szkoły podstawowe 12 180,00  16 741,61 137,45 
    0690 wpływy z róŜnych opłat 0,00 243,00   
    0750 dochody z najmu i dzierŜawy 9 200,00 9 786,15 106,37 

    0830 wpływy z usług 0,00 23,69   

    0910 
odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatku i opłat 0,00 19,32   

    0960 
otrzymane spadki, zapis i darowizny w 
postaci pienięŜnej 1 500,00 1 500,00 100,00 

    0970 wpływy z róŜnych dochodów 1 480,00 5 169,45 349,29 

  80103   
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 15 610,00  16 152,00 103,47 

    0690 wpływy z róŜnych opłat 15 610,00 16 152,00 103,47 

  80104     423 350,00 419 663,35 99,13 

    0690 wpływy z róŜnych opłat 244 900,00 255 626,65 104,38 

    0750 dochody z najmu i dzierŜawy 0,00 120,22   

    0830 wpływy z usług 178 450,00 161 508,83 90,51 

    0970 wpływy z róŜnych dochodów 0,00 2 407,65   

  80110   Gimnazjum 136 100,00  128 110,50 94,13 
    0750 dochody z najmu i dzierŜawy 135 400,00 127 060,04 93,84 

    0830 wpływy z usług 0,00 87,78   

    0970 wpływy z róŜnych dochodów 700,00 962,68 137,53 

  80114   
Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół 0,00 111,50   

    0970 wpływy z róŜnych dochodów 0,00 111,50   

  razem   587 240,00 597 821,84 101,80 
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Wyjaśnienia do zestawienia tabelarycznego   
 
 

 I WYDATKI 
 
 1.Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 
 
 Wydatki  ogółem w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie  
97,32 % w tym wydatki inwestycyjne w 97,68 % a zakupy inwestycyjne w 99,04 %, 
wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. RóŜnica wydatków w stosunku do planu 
wynika  
z przeprowadzonych przetargów  i z obniŜenia kosztów przez inwestorów .  
 Większość wydatków została zrealizowana w ponad 97 % . 
 Wykonanie w § 4010 „ wynagrodzenia osobowe pracowników” , zostało zrealizowane 
w 94,77 %  ,  mniejsze  wykonanie niŜ zaplanowano wynika z zagwarantowania w planie 
finansowym wynagrodzeń w pełnej wysokość tj.  100 % bez potrąceń zasiłków chorobowych. 
W § 4110 „ składki na ubezpieczenia społeczne „  i  
§ 4120 „ składki na Fundusz Pracy”  jest uzaleŜnione od wykonania  na § 4010 jako jego 
pochodne. 
 W najmniejszym procencie  zostały wykonane wydatki  w § 3240 „ stypendia dla 
uczniów” o charakterze  motywacyjnym i wyniosło 83,55 % w stosunku do planu co jest 
związane z mniejszą ilością uczniów , którym przysługiwało stypendium za wyniki w nauce i 
osiągnięcia sportowe.  
 
 2.Rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne 
 
 Wydatki ogółem w oddziałach przedszkolnych zostały zrealizowane na poziomie 
97,95 % , wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane 
 

3. Rozdział 80104 -Przedszkola 
 
 Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w 95,76 % .w tym wydatki 
inwestycyjne w 99,62 % a zakupy inwestycyjne w wysokości 99,14 % , wszystkie 
zaplanowane zadania zostały zrealizowane. 
Najmniejsze  wykonanie  zanotowano na § 4410 – 70,23% co było związane z mniejszą 
potrzebą delegowania pracowników w podróŜ słuŜbową niŜ planowano, na  § 4260 -87,93 %  
spowodowane mniejszym zuŜyciem energii niŜ planowano oraz tym iŜ faktury za energie  
z przyczyn niezaleŜnych od placówek  zostały dostarczone po dniu 31 grudnia i zapłacone  
w styczniu 2007 r. wykonanie w § 4220 wyniosło 89,42 % co było związane z absencja dzieci 
a tym samym mniejszymi zakupami artykułów Ŝywnościowych. 
 

4.Rozdział 80110- Gimnazjum 
 
 Wydatki ogółem w gimnazjum zostały zrealizowane w 99,28 % , w tym wydatki 
inwestycyjne w 100 % a zakupy inwestycyjne  w 92,65 % . 
Większość  § zostało wykonane w wysokości ponad 98-99 % .  
Najmniejsze wykonanie zostało zanotowane w § 4260 tj. 92,48 % spowodowane tym, iŜ 
faktura za energie z przyczyn niezaleŜnych od placówki  została dostarczona po dniu 31 
grudnia i została zapłacona w styczniu 2007 r. 
Jedne z mniejszych wykonań odnotowano na § 4410 „ podróŜe słuŜbowe „ co było związane 
z mniejszą potrzebą delegowania pracowników w podróŜ słuŜbową niŜ planowano.  
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TakŜe stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce bądź 
osiągnięcia sportowe wykonano w mniejszym stopniu niŜ planowano tj. w wysokości 
 95,20 % było to spowodowane  mniejszą liczbą uczniów , którym przysługiwało stypendium. 
 

5.Rozdział  80146 i dz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
 
 Rozdział 80146 wydatki został zrealizowane na poziomie 97,63 % zaś w rozdziale 
85446 w wysokości  64,46 % co wynikało z faktycznych potrzeb i zawartych umów. 
 
  

6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – BAEO 
 
 Wydatki Biura zostały zrealizowane w 90,64 % w stosunku do planu  w tym wydatki 
inwestycyjne w 99,99 % a zakupy inwestycyjne w 99,67 %.  
Wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykonane, róŜnica w stosunku do planu wynika 
z mniejszych cen wykonanych i zakupionych środków trwałych.  
Najmniejsze wykonanie zanotowano w § 4350 – 41,25 % co było związane z korzystania 
z promocji na usługi internetowe .  
Małe wykonanie zostało takŜe odnotowane na § 4270 – 48.8 % co związane jest z tym iŜ 
Biuro nie posiada własnego lokalu , który trzeba remontować oraz z tego iŜ  posiada nowy 
sprzęt , który nie wymagał większych nakładów na konserwacje i naprawy. Ponadto naleŜy 
zauwaŜyć ,Ŝe zaplanowana kwota to 1000 zł. 
Wydatki w  § 4010 zostały wydane na poziomie 88,78 % co było związane między innymi z 
przebywaniem pracowników na zwolnieniu lekarski oraz   z tym iŜ w planach nowi 
pracownicy tj. Radca, specjalista ds inwestycji i remontów oraz  referent byli zaplanowani od 
01 stycznia a  faktyczne przyjęcie do pracy nastąpiło terminie późniejszym tj. radca został 
zatrudniony od m-c marca, specjalista od lipca zaś referent w wymiarze 0,5 od października. 
W planach ujęto takŜe zatrudnienie sprzątaczki, które jednak  nastąpi w  2007 r.  W 2006 r. 
pomieszczenia Biura były z przyczyn technicznych sprzątane przez sprzątaczkę gimnazjum , 
która w 2007 roku przechodzi na emeryturę. 

Biuro  takŜe realizuje zadanie związane z dowozem uczniów do szkół – dz. 80113 , 
wydatki na to zadanie zostało wykonane w 92,65 % co wynikało z zaoszczędzenia kwoty w 
związku z przeprowadzonym przetargiem i zaoferowaniem przez wykonawcę mniejszej 
kwoty niŜ zaplanowano w planie. 
 
Biuro realizuje takŜe zadania związane z dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 
dz. 80195 § 4300 , wydatki na to zadanie zostały zrealizowane w wysokości 91,74 % .  
Nie zrealizowano w całości planu w związku z odrzucenie 1 wniosku o dofinansowanie  
z przyczyn formalnych.  
 
W dz. 85415 „ pomoc materialna dla uczniów „ wykonano 51,43 % planu . W pierwszym 
planie finansowym na pomoc materialna zaplanowano 90 000 zł. , plan ten w ciągu roku był 
zwiększany o  kwoty otrzymane od  Urzędu Wojewódzkiego tj. 50 456 zł jako 
dofinansowanie do zadań własnych, nie wnioskowano aby o te kwoty nie zwiększać planu 
gdyŜ do dnia  27 grudnia nie otrzymaliśmy potrzebnych środków na realizacje zadania 
związanego z dofinansowaniem  pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych i tę 
nadwyŜkę w razie konieczności planowano przesunąć na w/w zadanie co jednak nie nastąpiło 
poniewaŜ w dniu 28 grudnia otrzymano dodatkowe środki na  dofinansowanie dla 
pracodawców. 
Część stypendiów przyznana jest w formie gotówkowej ( dla rodzin o najniŜszych 
dochodach)  zaś większość w formie refundacji poniesionych  kosztów. Na podstawie 
dostarczonych rachunków i właśnie w tej części nie wszystkie decyzje zostały zrealizowane .  
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7. Rozdział 75814 § 4990 sumy do wyjaśnienia 
 
 Stan na dzień 31.12.na § 4990 wyniósł 310,98 zł , na kwotę tą składają się następujące 
sumy: 

• PP nr 3  podwójne zapłacenie podatku w wysokości 67 zł 
• PSP nr 2 błędny przelew  składek ZNP ( złe konto bankowe ) na kwotę 193,98 zł 
• BAEO  nadpłata  za prenumeratę w wysokości 50 zł ( kwotę rozliczona  w 2007 r. ) 

 
 
 
II DOCHODY 
 
Dochody zostały wykonane w 101,80 % w stosunku do planu. 
 
 
1. Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 
 § 0920 „ pozostałe odsetki „  w wysokości 17.042,88 zł na kwotę ta składają się odsetki 
naliczone od środków finansowych  na rachunkach bankowych. 
 
2. Rozdział  80101 – Szkoły podstawowe  
Dochody w szkołach zostały wykonane w 137,45 %  
 
§ 0690 „ wpływy z róŜnych opłat „  wyniosły 243 zł są to dochody z tytułu wydania 
legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych 
 
§ 0750 „ dochody z najmu i dzierŜawy”  wyniosły 9786,15 zł są to dochody z wynajmu 
pomieszczeń szkolnych . 
 
§ 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 23,69 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów  
w celach prywatnych 
 
§ 0910 „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat” wyniosły 19,32 są to 
odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych. 
 
§ 0960 „ otrzymane spadki, zapisy i  darowizny w postaci pienięŜnej” w wysokości 1500 zł , 
kwota ta została przekazana dla PSP nr 1 przez Fundacje Centrum Edukacyjnego jako 
darowizna „Mały Grant” 
 
§ 0970 „wpływy z róŜnych dochodów” w wysokości 5 169,45 zł na  kwotę tą składają się 
dochody z tytułu sprzedaŜy złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty 
podatku i składek ZUS. 
 
3. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
 
§ 0690 „ wpływy z róŜnych opłat” w wysokości 16 152,  zł  są to wpływy z opłaty stałej 
 
4. Rozdział 80104 – Przedszkola 
 
§ 0690 „ wpływy z róŜnych opłat” w wysokości 255 626,65 zł to wpływy z opłaty stałej 
 
§ 0750 - „ dochody z najmu i dzierŜawy”  wyniosły 120,22 zł są to dochody z tytułu wynajmu 
garaŜu przy PP nr 6 oddział zamiejscowy. 



 10 

 
§ 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 161 508,83 są  to dochody z tytułu wyŜywienia oraz  
z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych. 
 
§ 0970 „wpływy z róŜnych dochodów” w wysokości  2407,65 zł na  kwotę tą składają się 
dochody z tytułu sprzedaŜy złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty 
podatku i składek ZUS. 
 
 
5. Rozdział 80110 – Gimnazjum 
 
§ 0750 „ dochody z najmu i dzierŜawy”  wyniosły 127060,04 zł są to dochody z wynajmu 
pomieszczeń szkolnych . 
 
§ 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 87,78 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów  
w celach prywatnych 
 
§ 0970 „wpływy z róŜnych dochodów” w wysokości  962,68 zł na  kwotę tą składają się 
dochody z tytułu sprzedaŜy złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty 
podatku i składek ZUS. 
 
6. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 
 
§ 0970 „wpływy z róŜnych dochodów” w wysokości  111,50 zł na  kwotę tą składają się 
dochody z tytułu sprzedaŜy złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty 
podatku i składek ZUS. 
 
 
 
 
sporządził: Agnieszka Korzeńska   zatwierdził: Joanna Paciorek 


