
Sprawozdanie z gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi 

finansowanych za 2015 rok 

 

Dochody z działalności dochodów własnych za okres I-XII 2015    -  421.372,84 

Kapitalizacja odsetek         -         155,37 

Wpływy z różnych dochodów        -  127.525,38 

Łącznie dochody wyniosły        -  549.053,59 

 

Wydatki za w/w okres wyniosły        -   516.149,85 

Wpłata do budżetu pozostałych środków      -     32.803,74 

Ogółem wydatki          -   549.053,59 

 

Uzyskano dochody z dobrowolnych wpłat z instytucji, prowizji z firm ubezpieczeniowych, za 

wynajem sali, kotłowni c.o., darowizny, wpłaty za legitymacje i odpisy świadectw, wpłaty za sprzedaż 

makulatury oraz nakrętek plastikowych oraz złomu, odpłatność za różne dochody w tym: 

- dochody z odpłatności za posiłki w szkołach podstawowych – 257.214,60, 

- dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 164.356,84, 

- pozostałe dochody w szkołach podstawowych – 15.979,68, 

- dochody różne Gimnazjum – 2.439,70, 

- pozostałe dochody w Przedszkolach – 108.907,40, 

- dochody z odsetek – 155,37. 

 

Uzyskane dochody przeznaczono: 

Szkoły podstawowe na zakup artykułów biurowych, laptopów, gier stołowych, pomocy naukowych, 

lampy, projektora multimedialnego, laminarki, niszczarek, materiałów do remontu, papieru ksero, 

tonery, tuszy do drukarek, opłaty prowizji bankowych, opłaty podatku od nieruchomości, zakup 

środków żywności,  

Przedszkole Nr 1 - zakupiono ręczniki papierowe, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, materiały 

remontowe, materiały opatrunkowe, środki czystości, tonery, materiały do prac konserwatorskich, 

przyrządów na placu zabaw, papier ksero, papier toaletowy, worki na śmieci, artykuły elektryczne, 

żarówki, prenumeratę „Bli żej Przedszkola”, druki dzienników zajęć, listwy przypodłogowe, program do 

rejestracji majątku przedszkola, deskę sedesową, ceraty, kubki, filiżanki, dzbanek, garnki, noże 

kuchenne, miski, sztućce do stołówki, gaśnicę płynową, oprawę awaryjną do oświetlenia dróg 

ewakuacyjnych, dywany do zajęć ruchowych i rekreacyjnych, materiały do oznakowania tablic 

rozdzielczych w budynku przedszkola, stoliki, krzesła, sprzęt AGD, zabawki, klocki, gry, zestaw gier i 

pomocy logopedycznych, „Emocje w przedszkolu” pomoc do wykorzystania w zajęciach grupowych i 

indywidualnych, zestaw talerzyk i pacynki oraz filmy edukacyjne dla dzieci, książkę „Wesoły świat 

dziecka”, „Malowane rękami”, łóżeczka, tablice korkowe, zabawki: kuchnia, auta, garaż, klocki, 

kolejka, wózek, układanki,  



Przedszkole Nr 2 – płyny do zmywarki, niszczarkę, worki do odkurzacza, szafkę do szatni dla 3-4 

latków, papier ksero, meble do szatni starszaków, program antywirusowy, środki czystości, 

prenumeratę dla dyrektora przedszkola, druki dzienników zajęć, karty indywidualnych potrzeb ucznia, 

materiały do remontu, skrzynię popielnikową do wymiany w piecu CO, ręczniki papierowe, serwetki 

gastronomiczne, godło RP 3 szt., materiały do naprawy dachu na magazynie przedszkola, maszynkę do 

mięsa ZELMER, robot kuchenny MPM, wyposażenie apteczki, dywan do Sali terapeutycznej, żarówki, 

klocki do zabaw edukacyjnych dla grup 5-6 latków, publikacje edukacyjne dla przedszkolaków, 

piłeczki gumowe do realizacji zabaw ruchowych z zakresu edukacji zdrowotnej, zestawy książek 

„Koszyk zdrowia” i „Wesoły świat dziecka”, materiały edukacyjne do realizacji zadań z zakresu zajęć 

przyrodniczych dla 3-4 latków, zestaw doskonalący motorykę małą dla 3-4 latków, matę drzewo.  

Gimnazjum Nr 1 – środki wydatkowano na opłacenie podatku od nieruchomości, zakup pomocy 

naukowych i artykułów biurowych. 

 

Przedstawiona działalność dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach 

dochodów i wydatków nimi finansowanych jest zgodna z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia  

28 października 2010 r. w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki 

budżetowe na wydzielonym rachunku. 

Ze stołówek szkolnych miesięcznie korzystały 524 osoby, w tym: 

- 15 nauczycieli, 

- 509 uczniów. 

Koszt posiłku dla ucznia to 3,00, natomiast dla nauczyciela 6,31 (SP 2, SP 3), 6,63 (SP 5). 

Ze stołówek w przedszkolach korzystało 221 dzieci i średnio 15 osób personelu. 

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.374, odsetki od należności niezapłaconych 

w terminie to kwota 416,57, a zobowiązania zamknęły się kwotą 2.109,88. 


