
Do zał. Nr 25 

 

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW   

I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 

 

Dochody zostały zrealizowane w 40,54%, tj. na plan 757.836,00 zł wpłacono 307.215,09 zł,  

a wydatki zrealizowano w 34,08%, tj. na plan 757.836,00 zł wydatkowano 258.252,82 zł.  

 

W poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: 

Nazwa 
Dochody Wydatki 

Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 

Szkoła Podstawowa Nr 2 129.000,00 59.213,00 45,90 129.000,00 56.551,42 43,84 

Szkoła Podstawowa Nr 3 118.200,00 50.462,50 42,69 118.200,00 48.296,53 40,86 

Szkoła Podstawowa Nr 5 100.200,00 45.225,78 45,14 100.200,00 39.822,73 39,74 

Gimnazjum Nr 1 42.200,00 1.246,00 2,95 42.200,00 848,61 2,01 

Przedszkole Nr 1 253.265,00 102.564,06 40,50 253.265,00 70.257,89 27,74 

Przedszkole Nr 2 114.971,00 48.503,75 42,19 114.971,00 42.475,64 36,94 

Ogółem 757.836,00 307.215,09 40,54 757.836,00 258.252,82 34,08 

 

Dochody pochodzą z: 

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach, 

2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, 

3. wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd, tj. wynajem kotłowni co, 

4. prowizji za zajęcia, za ubezpieczenia i znaczki na świadectwa, 

5. dotacji z Urzędu Miasta na organizację „Białych wakacji”, 

6. naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 

Środki wydatkowano na: 

1. przygotowanie posiłków dla korzystających ze stołówki w szkołach i przedszkolach, 

2. utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania posiłków, 

3. uiszczenie opłat za zużycie materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, 

wody i energii cieplnej, remontów oraz pozostałych opłat związanych z utrzymaniem 

przedszkoli, 

4. opłaty prowizji bankowych, 

5. w ramach „Białych wakacji” opłacono wycieczki do Baju Pomorskiego w Toruniu, 

Muzeum  - „Legendy toruńskie” w Toruniu, bilety wstępu na pokaz wypieku 



pierników, spektakle, zakupiono owoce, słodycze, artykuły pasmanteryjne  

i papiernicze na zajęcia plastyczne, 

6. w Szkole Podstawowej Nr 5 zakupiono tonery do drukarek i materace do sali 

gimnastycznej. 

 

Koszt posiłków dla uczniów w stołówkach szkolnych wyniósł 3,00 zł. 

Ogółem z posiłków korzystały 506 osób, w tym: 

- 15 nauczycieli, gdzie koszt posiłków dla nauczyciela wynosi średnio 6,42 zł (SP-2 – 6,31 zł, 

SP-3 – 6,31 zł, SP-5 – 6,63 zł), 

- 491 uczniów. 

Dzienny koszt posiłków w Przedszkolu Nr 1 wynosi 4,50 zł, natomiast w Przedszkolu Nr 2 – 

4,80 zł. 

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r. wynosił – 48.962,37 zł. 

Należności na koniec okresu sprawozdawczego – 5.063,57 zł, a zobowiązania – 12.579,46 zł. 


