
SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010
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SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010
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SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

przyjety. Strona 3 / 14



SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010
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SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010
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SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

przyjety. Strona 6 / 14



SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010
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SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010
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SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

przyjety. Strona 9 / 14



SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010
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SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010
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SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010
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SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010
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SPRAWOZDANIE  

 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009 rok obsługiwanych Biuro Administracyjno – 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

 

DZIAŁ I. WYDATKI I DOCHODY W UJĘCIU TABELARYCZNYM  

DZIAŁ II. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO  

Rozdział 1 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,05 % w tym zakupy inwestycyjne
w 100 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było
zrealizowane w 97 % - 99 % . Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w : 

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki

finansowej oraz w niektórych przypadkach brakiem potrzeb. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji
budżetowej szkół  podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :  

Znaczne wydatki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne, energię , remonty,

opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 209 462,39 zł , w tym w : 

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 47 381,31 zł w tym : 

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydano 97 289,56 zł. Większe remonty wykonano w : 

Zakupy i wydatki inwestycyjne poniesione w szkołach podstawowych ;  

1. Modernizacja konstrukcji tablic do koszykówki w PSP nr 2 na kwotę 5 000,00  

2. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 na kwotę 6 999,14  

3. Zakup piłkochwytów w PSP nr 1 na kwotę 4 000,00  

Rozdział 2 

Odziały przedszkolne w szkołach - Rozdział 80103  

Odziały przedszkole w gminie występują  w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy
wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się  na poziomie 277 109,82 tj. zostały zrealizowane w 96,12 %.
Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  ,  które wyniosły 240 236,59 co

stanowi ok. 87 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.  

Rozdział 3 

Przedszkola Rozdział 80104  

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,38 % wszystkie zaplanowane zadania zostały 

wykonane. Wykonanie w większości paragrafach było zrealizowane w 95 % - 99 % .  

Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach 

Niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz w niektórych 
przypadkach brakiem potrzeb.  

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli..  

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak : 

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, 

zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFŚS.  

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 129 194,96 zł , w tym w :  

PP nr 2 – 18 168,18 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( odkurzacz, zamrażalka, maszynka do mięsa, robot

kuchenny, czajnik) , komputer, zabawki, meble ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty  

PP nr 3 – 35 199,27 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( robot kuchenny, czajnik, krajalnica) waga

elektroniczna, naczynia, meble, zabawki, kosiarka, radiomagnetofon, mikrofon, środki czystości , materiały biurowe,

prenumeraty  

PP nr 5 – 29 458,98 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( szafę  chłodniczą,  szatkownicę  do warzyw),

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stół roboczy do kuchni), zabawki ,środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 32 184,85 zakupiono między innymi : sprzęt AGD ( chłodziarko – zamrażalka , prodiż,  odkurzacz) ,

naczynia kuchenne, meble ( leżaki, stoły, krzesła), zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty  

PP w Żyrowej - 14 183,68 zakupiono między innymi : wieże, rolety, rower, zabawki ,środki czystości , materiały
biurowe, prenumeraty  

Na usługi remontowe w przedszkolach wydano 156 688,54 zł. Większe remonty wykonano w :  

- Przedszkolu nr 5 wykonano : Remont łazienki w IV gr na kwote 28 899,34 oraz remont sali zabaw w IV gr na 
kwote 6 354,57  

- Przedszkolu nr 6 wykonano : Malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkloa nr 6 na kwotę 51 

316,14 oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału PP mr 6 na kwotę 37 050,00  

- Przedszkolu w Żyrowej wymieniono drzwi wewnętrzne do sali zabaw na kwotę  5 400 zł  oraz wymieniono

zasilanie główne i rozdzielnie licznikowe na kwotę 3 980,23 zł  

Rozdział 4 

Gimnazjum - Rozdział 80110  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 632 747,74 tj. w 98,66 % , wydatki inwestycyjne – 89,47

%.Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup

usług pozostałych i inwestycje  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 919 ,65 zł zakupiono między innymi : środki czystości, środki

chemiczne do basenu, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, meble

( regały, szafy, kszesła) kosze na śmieci, wykładzinę  ochronna na salę  gimnastyczną,  sprzęt sportowy, nagrody dla

uczestników konkursów i zawodów sportowych, barierki i drabinki.  

Na usługi remontowe wydano 98 448,20 zł  oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano miedzy innymi
malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy na kwotę 21 696,71 , remont kominów na kwotę 13 504,28, wymiana

zadaszenia na kwotę 3 980,01, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych na kwotę 28

072,04  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwote 26 840 zł . Kwota ta została wydana na : Wykonanie 

dokumentacji dla korektora zrzutu wody z krytej pływani gimnazjum do Potoku Anka  

Rozdział 5 

Dowóz uczniów do szkół - Rozdział 80113  

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół  były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % .Dowóz dzieci do szkół  na

terenie naszej gminy został realizowany przez firmę  Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona

z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych

do szkół  w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był  realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina
refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.  

Rozdział 6 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Rozdział 80114  

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
i ich realizacja wyniosła 926 695,45 tj. 93,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od

wynagrodzeń  .  W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane było prowadzeniem oszczędnej

gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .  

Rozdział 7 

Komisje egzaminacyjne - Rozdział 80145  

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to
139,00 .Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się na poziom wykonania miała wpływ refundacja części wydatków
przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowana w rozdziale 80195  

Rozdział 8 

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - Rozdział 80146 i 85446  

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 85,31 % w szkołach i przedszkolach oraz 35,35% w świetlicach

szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem dokształcania oraz faktycznymi potrzebami

i zawartymi umowami.  

Rozdział 9 

Pozostała działalność- Rozdział 80195  

Wydatki zrealizowane na poziomie 132,00 tj. w 2,90 %, na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na

zadanie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowała własne środki

w budżecie. W związku ze zmianą  przepisów w 2009 roku wypłaty dofinansowania realizowane są  ze środków
Funduszu Pracy, które gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zostały poniesione jedynie wydatki

na komisje egzaminacyjne – refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w kocie 132 zł  

Rozdział 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego - Rozdział 85156  

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej dla jednej z uczennic Publicznego 
Gimnazjum w kwocie 75,60 zł  

Rozdział 11 

Świetlice szkolne - Rozdział 85401  

Na terenie gminy w 2009 działały świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3,
PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 326 113,67 tj. zostały
zrealizowane w 92,98 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco; 

Rozdział 12 

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415  

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki
na pomoc materialną dla uczniow zrealizowane były na poziomie 95 055,25 tj. w 65 %. Na stypendia i zasiłki wydano

85 406,85 zł .Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej ( dla najuboższych) a część wypłacana jest na

podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zostały również  uwzględnione środki otrzymane na wydatki związane z zakupem podręczników .
Kwota otrzymana 10 399 zł , wykorzystano 9 648,40. 

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , 

gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

Rozdział 13 

Różne rozliczenia finansowe -Rozdział 75814  

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 10 689,64 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od 

zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.  

Rozdział 14 

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101  

Dochody w szkołach zostały wykonane w 103,02 % 

Rozdział 15 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103  

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 68,55 %  

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 7 746,00, zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .  

Rozdział 16 

Przedszkola - Rozdział 80104  

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 96,96 % 

Rozdział 17 

Gimnazjum -Rozdział 80110  

Dochody w zostały wykonane w 127,29 % 

Rozdział 18 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114  

Dochody w zostały wykonane w 129,23 % § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 153,00 zł na

kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.  

Wszystkie otrzymane dochody na dzień 31.12.2009 r. zostały przekazane do Urzędu Miejskiego.  

DZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco : 

Zobowiązania - 1 096 977,57 w tym wymagalne - 107,99 Są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .  

Zobowiązania wymagalne: 

Należności - 2 466,23 w tym wymagalne - 2 316,23 
Na kwotę tą składają się n/w należności: 

Rozdział 80110 -PG : 

Rozdział 80101 : -PSP nr 2 : 

PSP nr 1 : 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

W przedszkolach wystąpiły należności za wyżywienie, przygotowanie posiłków ,zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową oraz odsetki na ogólna kwotę 2 013,74 zł , w tym wymagalne na 2013,74 . Na dzień 28 

02.2010 pozostało do wpłaty 667,48 zł.  

Poniżej przedstawiono nalezności wg jednostek 

sporządziła : Agnieszka Korzeńska  

1)

2)

1) Wydatki

- § 3240 stypendia dla uczniów – 94,31 % , są to stypendia za wyniki w nauce , wszystkim, którzy spełnili kryteria

przyznano i wypłacono stypendium 

- § 4260 zakup energii – 89,19 % spowodowane tym , iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została
zapłacona w 2010r., 

- § 4410 podróże służbowe krajowe w 87,89 %,

 

- PSP nr 1 - 36 416,18 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka), środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 2 – 43 276,55 , zakupiono między innymi : meble ( szafy, biurka, tablice, krzesła , stoliki szkolne ), środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP nr 3 – 43 064,08 , zakupiono między innymi : meble ( stoliki do pracowni komputerowej, stół do gabinetu 

dyrektora ), komputer, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora

do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., sprzęt 
AGD ( doposażenie sali terapii zajęciowej – kuchni ) 

- PSP w Januszkowicach - 34 916,23 zakupiono między innymi : meble kuchenne , stół, krzesła , środki czystości, 

materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych., olej opałowy 

- PSP w Krępnej – 15 989,43 zakupiono między innymi : komputer , dywan, środki czystości, materiały biurowe 

i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa ( wiertarka, drabina) , nagrody dla 

uczestników konkursów i zawodów sportowych. 

- PSP w Rozwadzy – 14 942,14 , zakupiono między innymi : meble ( krzesła , stoliki szkolne ), dywany, środki 

czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , 

sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, aparat fotograficzny, mikrofon, 
gaśnice 

- PSP w Żyrowej – 20 857,78 , zakupiono między innymi : meble ( szafki, meble dla 6-latków), dywany, firanki, 
środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników 
konkursów i zawodów sportowych 

- PSP nr 1 – 10 170,65 zakupiono między innymi :komputer, książki, instrumenty, radiomagnetofon i inne pomoce

- PSP nr 2 – 3 611,55 zakupiono między innymi : książki i inne pomoce

- PSP nr 3 – 4199,48 zakupiono między innymi : książki , programy edukacyjne inne pomoce

- PSP w Januszkowicach – 2 497,76 zakupiono między innymi : książki, gry edukacyjne i inne pomoce

- PSP w Krępnej – 9 527,30 zakupiono między innymi : książki, zestawy komputerowe, tablice edukacyjne i inne 
pomoce 

- PSP w Rozwadzy – 7 744,61 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : zestaw do rozwoju zdolności 

motorycznych , zestaw atlas, falista ścieżka i megaklocki na ogólną kwotę 5 956 zł, ze środków własnych 

zakupiono książki i inne pomoce 

- PSP w Żyrowej – 9 629,96 w tym z programu Radosna Szkoła zakupiono : gry i pomoce edukacyjne na ogólna 
kwotę 5 897,96 , ze środków własnych zakupiono książki , plansze dydaktyczne i inne pomoce. 

- PSP nr 1 – remont ogrodzenia na kwotę 1700 zł, impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły na kwotę 19

647,21 , naprawa kotła gazowego na kwotę 2 041,06 

- PSP nr 2 – malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych na kwotę 21 797,01 zł

- PSP nr 3 – wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na kwotę 9 442,80 , remont instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej – 300 zł, wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni – 3 625 zł 

- PSP w Krępnej - remont schodów wejściowych i piłkołapów na kwotę 19 304,77 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 92,19 %

- § 4220 zakup środków żywnościowych – 90,94 %

- § 4260 zakup energii – 94,01 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została 

zapłacona w 2010r., 

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 94,13 %

- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 90,69 %

- § 4410 podróże służbowe krajowe- 92,61 %

- Świetlica przy PSP nr 1 - 96 286,54

- Świetlica przy PSP nr 2 - 76 125,14

- Świetlica przy PSP nr 3 - 7 222,60

- Świetlica przy PG - 123 709,01

- Świetlica przy PSP w Żyrowej - 3 632,09

- Świetlica przy PSP w Januszkowicach - 8 921,53

1) Dochody

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 215,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych i karty rowerowej 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 14 541,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . 

w PSP nr 1 – 6140, w PSP nr 2 – 7068,22 , w PSP w Żyrowej – 666,67 i PSP w Januszkowicach – 666,67 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 349,84 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych 
oraz opłata za korzystanie w wody 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 18,73 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 876,48 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, odszkodowanie od

ubezpieczonego mienia 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 247 076,15 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków 

- § 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 

6 oddział zamiejscowy. 

- § 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 236 060,89 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania 

z telefonów w celach prywatnych. 

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 490,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania 

przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

- § 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 344,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów 
świadectw szkolnych 

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 164 578,62 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej 

- § 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 30,17 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 076,21 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu 

sprzedaży złomu i makulatury , dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , odszkodowanie za 

szkodę z PZU , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem 
wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 

- 28 zł PSP nr 2 jest to zobowiązanie za zakupione książki . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura 

została dostarczona po terminie płatności 

- 79,99 zł PG jest to zobowiązanie za prenumeratę , faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności

- za najem pomieszczeń 100,00 w tym wymagalne 100,00 , kwota została uregulowana 21.01.2010

- odsetki 0,28 w tym wymagalne 0,28 kwota została uregulowana 21.01.2010

- za najem pomieszczeń 350,00 w tym wymagalne 200,00 , kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 2,11 w tym wymagalne 2,11 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010

- odsetki 0,10 w tym wymagalne 0,10 kwota została uregulowana w m-c styczniu 2010
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