
Do zał. Nr 25 

 

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW   

I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 

 

Dochody zostały zrealizowane w 41,48 %, tj. na plan 772.671,00 zł wpłacono 320.481,80 zł,  

a wydatki zrealizowano w 34,36 %, tj. na plan 772.671,00 zł wydatkowano 265.483,38 zł.  

 

W poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: 

Nazwa 
Dochody Wydatki 

Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 

Szkoła Podstawowa Nr 2 126.000,00 67.667,27 53,7 126.000,00 62.558,64 49,65 

Szkoła Podstawowa Nr 3 118.200,00 46.639,29 39,45 118.200,00 43.802,09 37,05 

Szkoła Podstawowa Nr 5 100.200,00 43.341,71 43,26 100.200,00 40.965,05 40,88 

Gimnazjum Nr 1   43.200,00    6.895,97 15,96   43.200,00   1.949,85   4,51 

Przedszkole Nr 1 266.701,00 109.700,49 41,13 266.701,00 77.499,69 29,06 

Przedszkole Nr 2 118.370,00   46.237,07 39,06 118.370,00 38.708,06 32,70 

Ogółem 772.671,00 320.481,80 41,48 772.671,00 265.483,38 34,36 

 

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” zakupiono owoce, słodycze, gry edukacyjne, artykuły 

papiernicze na zajęcia plastyczne, 



6. zakupiono szafki i regały, tablice i hydranty. 

 

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

Ogółem z posiłków korzystało 525 osób, w tym: 

- 16 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), 

- 509 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 30.06.2016 r. wynosił – 54.998,42 zł. 

Należności na koniec okresu sprawozdawczego – 3.331,28 zł, a zobowiązania – 3.198,00 zł. 


