
Sprawozdanie z gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi 

finansowanych za 2016 rok 

 

Dochody z działalności dochodów własnych za okres I-XII 2016    -  527.598,50 

Kapitalizacja odsetek         -         432,57 

Wpływy z różnych dochodów        -    31.601,61 

Łącznie dochody wyniosły        -  559.632,68 

 

Wydatki za w/w okres wyniosły        -   526.970,36 

Wpłata do budżetu pozostałych środków      -     32.662,32 

Ogółem wydatki          -   559.632,68 

 

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, w tym: 

- dochody z odpłatności za posiłki w szkołach podstawowych – 234.765,00, 

- dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 172.773,00, 

- pozostałe dochody w szkołach podstawowych – 23.923,56, 

- dochody różne Gimnazjum – 7.678,05, 

- pozostałe dochody w Przedszkolach – 120.060,50, 

- dochody z odsetek – 432,57. 

 

Uzyskane dochody przeznaczono: 

Szkoły podstawowe na zakup regałów, szafek, pomocy dydaktycznych, lampy do projektora, tablic 

korkowych, kamer do monitoringu, opłaty prowizji bankowych, opłat podatku od nieruchomości, zakup 

środków czystości, pomocy dydaktycznych, konserwację i naprawę laptopa, zakup hydrantów, 

podręczników, przegląd kserokopiarek, zakup środków czystości, artykułów biurowych. 

Przedszkole Nr 1 - zakupiono znaczki pocztowe, artykuły biurowe, papier ksero, zamki do drzwi, 

talerze, kubki, sztućce, miski, garnki, ceraty do stołówki, tonery, baterię umywalkową, gaśnicę 

proszkową i śniegową, środki czystości, ręczniki papierowe, dozownik do mydła i ręczników, rolety 

klasyczne, pojemniki na książki, żarówki, artykuły malarskie, materiały opatrunkowe do apteczki 

przedszkola, aparat telefoniczny, prenumeratę „Bli żej Przedszkola” oraz miesięcznik dla dyrektora 

przedszkola, syfon umywalkowy, wiadra i cedzidła do kuchni, artykuły remontowe, druki - dzienniki 

zajęć i pozalekcyjne, artykuły elektryczne, meble do sal zajęć i gabinetu terapeutyczno – 

logopedycznego, dywan, listwy kwadratowe montażowe, krzesła, biurko, boiler do łazienki, 

oprogramowanie do prac administracyjnych przedszkola, łożyska do remontu, wąż natryskowy, 

słuchawkę do prysznica, ścisk stolarski, sitko do umywalki, taśmę teflonową, radioodtwarzacz 

Hyundai, tkaniny do wykorzystania podczas imprez przedszkolnych, drukarkę i kabel USB, test do 

przesiewowego badania mowy, opłacono naprawę oświetlenia awaryjnego, naprawę przepompowni 



ścieków, usunięcie i naprawa starych desek, montaż płyt OSB, montaż paneli i listew przypodłogowych 

w dwóch pomieszczeniach przedszkola, montaż wykładzin, opłacono prowizje bankowe, stronę 

internetową przedszkola, abonament RTV, monitoring – ochrona TAURUS, przegląd, konserwacja i 

legalizacją gaśnic, wywóz nieczystości stałych (ZGK), kontrola przewodów kominowych, roczny 

przegląd budowlany, przegląd kotłowni gazowej, usługi pocztowe i transportowe, zakupiono plansze 

edukacyjne, układanki z kartami, wózek głęboki, klocki, puzzle, gry, zestawy liter, zabawki, kule i 

tablice magnetyczne, walizkę – lekarz, pomoce do zabaw ruchowych, ćwiczeń grafomotorycznych i 

gier dydaktycznych, auta, bujak, tunel, duży zestaw do zabaw w piasku. 

Przedszkole Nr 2 – zakupiono środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły do prowadzenia kroniki 

przedszkola, prenumeratę dla dyrektora, artykuły biurowe, materiały do naprawy i konserwacji dachu 

budynku, kotłowni, materiały plastyczne dla 4-5 latków, papier ksero, segregatory, tonery, dyplomy, 

wodę mineralną dla pracowników przedszkola, żarówki, druki – dzienniki logopedy i nauczania 

indywidualnego, zasobniki HP, tonery, drukarkę HP, zasilacz, artykuły remontowe i elektryczne, 

sztućce, garnki, koszyki, suszarki do naczyń, wieszaki do szatni przedszkola, uchwyty do łazienek 

dzieci, rękawice gumowe, ostrza łamane, tarczę metalową, filtry do odkurzacza, książki i płyty do zajęć 

w zakresie umuzykalniania, minki-emocje, klocki do zabaw konstrukcyjnych, wózki, lalki, auta, 

jeździki, książki-piosenki zimowe i świąteczne, książkę „Głoskowe wierszyki” z płytą, pomoce do 

realizacji treści programowych z zakresu edukacji plastyczno-technicznej, opłacono naprawę kuchenki 

gazowej, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę dachu na kotłowni przedszkola oraz naprawę 

komputera, opłacono stronę internetową przedszkola, prowizje bankowe, niezbędnik dyrektora, 

abonament 12 m-cy, monitoring ochrona TAURUS, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd 

gaśnic, wywóz nieczystości stałych (ZGK), przegląd instalacji gazowej, roczny przegląd budowlany, 

usługi pocztowe i transportowe. 

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

naukowych i artykułów biurowych, zakup projektora. 

 

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 średnio miesięcznie korzystały 493 osoby, w tym: 

- 17 nauczycieli, 

- 476 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 263 dzieci i średnio 16 osób personelu (P 1–10 osób, P 2–6 

osób). 

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.805,47, odsetki od należności 

niezapłaconych w terminie to kwota 494,65, a zobowiązania zamknęły się kwotą 1.421,00. 


